
Informações gerais

Histórico de movimentações

Processo:
PR2022.02/CLHO-03989

Data de abertura:
15/02/2022 15:00:43

Data limite de conclusão
Não informada

Assunto inicial:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Antônio Francisco Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do destinatário:
Danniele Almeida Marques

Setor do destinatário:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Protocolo Assunto Data de abertura Data de transação Situação

PT2022.02/CLHO-22450 Contratação de palestrante 15/02/2022 15:00:43 15/02/2022 15:00:43 Criado

PT2022.02/CLHO-22450 Contratação de palestrante 15/02/2022 15:00:43 15/02/2022 15:00:43 Tramitado

PT2022.02/CLHO-22450 Contratação de palestrante 15/02/2022 15:00:43 15/02/2022 15:24:36 Recebido

PT2022.02/CLHO-22461 Contratação de palestrante 15/02/2022 15:27:11 15/02/2022 15:27:11 Tramitado

PT2022.02/CLHO-22461 Contratação de palestrante 15/02/2022 15:27:11 15/02/2022 18:25:22 Recebido

PT2022.02/CLHO-23027 Contratação de palestrante - SEMED 25/02/2022 11:32:38 25/02/2022 11:32:38 Tramitado

PT2022.02/CLHO-23027 Contratação de palestrante - SEMED 25/02/2022 11:32:38 25/02/2022 11:48:31 Recebido

PT2022.02/CLHO-23031 Contratação de palestrante 25/02/2022 11:55:45 25/02/2022 11:55:45 Tramitado

PT2022.02/CLHO-23031 Contratação de palestrante 25/02/2022 11:55:45 28/02/2022 06:49:28 Bloqueado

PT2022.02/CLHO-23031 Contratação de palestrante 03/03/2022 14:10:09 03/03/2022 14:10:09 Desbloqueado

PT2022.02/CLHO-23031 Contratação de palestrante 03/03/2022 14:10:09 03/03/2022 14:10:09 Tramitado

PT2022.02/CLHO-23031 Contratação de palestrante 03/03/2022 14:10:09 03/03/2022 14:11:09 Recebido

PT2022.03/CLHO-23032 Contratação de palestrante 03/03/2022 14:16:49 03/03/2022 14:16:49 Tramitado

PT2022.03/CLHO-23032 Contratação de palestrante 03/03/2022 14:16:49 03/03/2022 14:17:33 Recebido

PT2022.03/CLHO-06050 Contratação de palestrante 03/03/2022 19:17:43 03/03/2022 19:17:43 Tramitado

PT2022.03/CLHO-06050 Contratação de palestrante 03/03/2022 19:17:43 03/03/2022 19:17:58 Recebido

PT2022.03/CLHO-06051 Contratação de palestrante 03/03/2022 19:20:15 03/03/2022 19:20:15 Tramitado

PT2022.03/CLHO-06051 Contratação de palestrante 03/03/2022 19:20:15 03/03/2022 19:20:24 Recebido

PT2022.03/CLHO-21700 Contratação de palestrante 04/03/2022 09:01:58 04/03/2022 09:01:58 Tramitado

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado



PT2022.03/CLHO-21700 Contratação de palestrante 04/03/2022 09:01:58 04/03/2022 09:02:21 Recebido

PT2022.03/CLHO-21702 Contratação de palestrante 04/03/2022 09:09:49 04/03/2022 09:09:49 Tramitado

PT2022.03/CLHO-21702 Contratação de palestrante 04/03/2022 09:09:49 04/03/2022 10:55:51 Recebido

PT2022.03/CLHO-05610 Contratação de palestrante 04/03/2022 13:00:00 04/03/2022 13:00:00 Tramitado

PT2022.03/CLHO-05610 Contratação de palestrante 04/03/2022 13:00:00 04/03/2022 13:14:09 Recebido

PT2022.03/CLHO-05644 Contratação de palestrante 04/03/2022 16:01:35 04/03/2022 16:01:35 Tramitado

PT2022.03/CLHO-05644 Contratação de palestrante 04/03/2022 16:01:35 04/03/2022 16:08:05 Recebido

PT2022.03/CLHO-05653 Contratação de palestrante 04/03/2022 16:34:54 04/03/2022 16:34:54 Tramitado

PT2022.03/CLHO-05653 Contratação de palestrante 04/03/2022 16:34:54 04/03/2022 16:38:26 Recebido

PT2022.03/CLHO-05654 Contratação de palestrante 04/03/2022 16:39:57 04/03/2022 16:39:57 Tramitado

PT2022.03/CLHO-05654 Contratação de palestrante 04/03/2022 16:39:57 04/03/2022 16:40:14 Recebido

Protocolo Assunto Data de abertura Data de transação Situação

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado



Informações gerais

Despacho
MEMO/2022   SEMED                    

COELHO NETO- MA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022
 
Ilmo. Sra.
Danniele Almeida Marques
Setor de Compras
 

Solicitamos a Vossa Senhoria, que tome as procidências necessárias para a contratação de palestrante para ministrar a palestra (
ESCOLA QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS),  na semana da Webjornada Pedagógica, com o tema: RETORNO  DA
EDUCAÇÃO AVANÇOS E DESAFIOS, para equipe de Professores, Gestores Coordenadores e Supervisores da SEMED, conforme
plano de trabalho em anexo.

A Jornada Pedagógica é um momento de aprimoramento dos profissionais da rede. Com efeito, serve como uma avaliação sobre os
diversos contextos que desencadearam o que entendemos enquanto espaço de aprendizagem. Partindo desse princípio, a SEMED, através de
sua Equipe Pedagógica organizou este momento, tendo em vista que uma das tarefas mais importantes para garantir o sucesso de qualquer
iniciativa, é planejar. Com o objetivo de proporcionar análises em torno das práticas educativas, favorecendo a integração e motivação para
que possamos reconhecer e fortalecer nosso papel de transformadores de ações humanas, acreditando que, para alcançarmos a qualidade,
precisamos ser criativos e estarmos realmente motivados com o que fazemos.

Sendo assim, entendemos que este é um momento de aprendizagens, reflexões e debates sobre assuntos e estratégias pedagógicas e de
biossegurança que irão orientar as ações educativas no espaço escolar ao longo de 2022.

As obrigações assumidas com esta aquisição serão pagas com recursos:  QSE e FUNDEB.
 
 

Antônio Francisco Lopes
Secretário Municipal de Educação

390/2021

Assinado eletronicamente por
Antônio Francisco Lopes
Em 15/02/2022 às 15:00
Código de validação: 03200fdf-adb2-43f2-8a14-863de6ca79b3

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-22450

Data de abertura:
15/02/2022 15:00:43

Data de transação:
15/02/2022 15:00:43

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Antônio Francisco Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do responsável:
Danniele Almeida Marques

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
9 Dias (Úteis)

Prazo final:
28/02/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
24/02/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22450 
Nome: Palestrante.pdf, pág. 1 de 1 

 

 

 

 

 
MEMO/2022 SEMED 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
COELHO NETO- MA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Ilmo. Sra. 

Danniele Almeida Marques 

Setor de Compras 

 
Solicitamos a Vossa Senhoria, que tome as procidências necessárias para a 

contratação de palestrante para ministrar a palestra ( ESCOLA QUE ENCANTA E 

TRANSFORMA VIDAS), na semana da Webjornada Pedagógica, com o tema: 

RETORNO DA EDUCAÇÃO AVANÇOS E DESAFIOS, para equipe de Professores, 

Gestores Coordenadores e Supervisores da SEMED, conforme plano de trabalho em 

anexo. 

 

A Jornada Pedagógica é um momento de aprimoramento dos profissionais da 

rede. Com efeito, serve como uma avaliação sobre os diversos contextos que 

desencadearam o que entendemos enquanto espaço de aprendizagem. Partindo desse 

princípio, a SEMED, através de sua Equipe Pedagógica organizou este momento, tendo 

em vista que uma das tarefas mais importantes para garantir o sucesso de qualquer 

iniciativa, é planejar. Com o objetivo de proporcionar análises em torno das práticas 

educativas, favorecendo a integração e motivação para que possamos reconhecer e 

fortalecer nosso papel de transformadores de ações humanas, acreditando que, para 

alcançarmos a qualidade, precisamos ser criativos e estarmos realmente motivados com o 

que fazemos. 

 

Sendo assim, entendemos que este é um momento de aprendizagens, reflexões e 

debates sobre assuntos e estratégias pedagógicas e de biossegurança que irão orientar as 

ações educativas no espaço escolar ao longo de 2022. 

 

As obrigações assumidas com esta aquisição serão pagas com recursos: QSE 

e FUNDEB. ANTONIO 

FRANCISCO 

LOPES:76014690 

344 

 
Assinado de forma digital 

por ANTONIO FRANCISCO 

LOPES:76014690344 

Dados: 2022.02.15 

14:56:35 -03'00' 

Antônio Francisco Lopes 

Secretário Municipal de Educação 

Portaria 390/2021 

 

Avenida Santana, S/N, Centro - Coelho Neto – MA. CEP: 65.620-000 Fone: (098) 343-3322. CNPJ: 13.734.158/0001-37 

E-mail: semed_cn@yahoo.com.br 

mailto:semed_cn@yahoo.com.br


Informações gerais

Despacho

Danniele Almeida Marques

Assinado eletronicamente por
Danniele Almeida Marques
Em 15/02/2022 às 15:27
Código de validação: 372a0f1a-30b9-4fd5-8cf8-de6e66ddf40c

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-22461

Data de abertura:
15/02/2022 15:27:11

Data de transação:
15/02/2022 15:27:11

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Danniele Almeida Marques

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Roselene Sousa Lopes

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Educação

Prazo:
30 Dias (Corridos)

Prazo final:
17/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
12/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Alta

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Solicito dotação orçamentária, para que seja dado início ao processo licitatório (Inexigibilidade), para a
Contratação de Palestrante, para a realização da Palestra "A ESCOLA QUE ENCANTA E
TRANSFORMA VIDAS", na Semana da Webjornada Pedagógica, com o tema: "RETORNO DA
EDUCAÇÃO - AVANÇOS E DESAFIOS", onde o público-alvo será a equipe formada pelos
professores, gestores, coordenadores e supervisores, com o intuito de atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto - MA.

Roselene Sousa Lopes
Setor de Compras

Assinado eletronicamente por
Roselene Sousa Lopes
Em 25/02/2022 às 11:32
Código de validação: 56f618cc-9175-4eb0-8853-3f53aa8e35f3

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-23027

Data de abertura:
25/02/2022 11:32:38

Data de transação:
25/02/2022 11:32:38

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante - SEMED

Nome do emitente:
Roselene Sousa Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do responsável:
Gleybson Amorim Marques

Setor do responsável:
Contadoria Geral

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
11/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
09/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-23027

Nome: MINUTA - CONTRATAÇÃO DE PALEST.pdf, pág. 1 de 2
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23/02/22, 16:23 Gmail - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=bd579e5468&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8358438906219524029&simpl=msg-a%3Ar-4421… 1/1

setor compras email <setorcomprasprefeituracn@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 
1 mensagem

setor compras email <setorcomprasprefeituracn@gmail.com> 23 de fevereiro de 2022 16:09
Para: cursos@maxcriar.com.br

Boa tarde!

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, orçamento referente à Contratação de Palestrante, com o intuito
de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto (MA), conforme planilha em
anexo.
Sem mais para o momento e na certeza de contar com a vossa colaboração, desde já agradecemos. 

Setor de compras 
Prefeitura de Coelho Neto - MA.

Solicitação de orçamento - Contratação de Palestrante.docx 
39K

Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-23027

Nome: Gmail - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMEN.pdf, pág. 1 de 1
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Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-23027 
Nome: Proposta Prof Max_Coelho Neto .pdf, pág. 1 de 1 

 
 

 

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2022 
 

 
Para 
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA 
A/C Setor de Compas e Secretária Municipal de Educação 

 
 

PROPOSTA DE SERVIÇOS DE PALESTRA 
 

 
Fornecedor: 
Instituto Criar Ltda. - CNPJ: 05.747.083/0001-09 
Empresa Optante pelo Simples Nacional 
Sócios-proprietários: Max Gunther Haetinger e Daniela Haetinger 

 
Descrição dos serviços: 
 Palestra autoral ministrada on-line pelo Prof. Dr. Max Haetinger, tema “A Escola que encanta e 
 transforma vidas”, para professores e profissionais da educação da rede municipal de ensino de 
Coelho Neto/MA, no dia 7 de março de 2022, em turno a definir, carga-horária de 1h30, com 

 
Palestra autoral ministrada on-line ............................................................. R$ 3.500,00 

 

Validade: proposta válida até 30/04/22. 
 

Forma de pagamento: à vista, mediante nota fiscal. 
 

Dados bancários: Banco Bradesco, Agência 3143-7, C/C 79254-3, de mesma titularidade. 
 

 
Atenciosamente, 

 

Daniela Haetinger 
Sócia-proprietária 

 
INSTITUTO 

CRIAR 

LTDA:05747 

083000109 

 
 
 

Assinado de forma 

digital por INSTITUTO 

CRIAR 

LTDA:05747083000109 

Dados: 2022.02.23 

17:06:26 -03'00' 

 
 

Rua São Manoel, 2076/401 – Porto Alegre/RS – CEP 90620110 
Telefone: (51) 981212306 – Email: cursos@maxcriar.com.br 

transmissão ao vivo em canal institucional da contratante. 
 

Sobre o palestrante 
O Prof. Max Haetinger é Doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Porto/Portugal, 
Mestre em Educação, Especialista em Criatividade, Especialista em Tecnologias Aplicadas na 
Educação, Psicopedagogo, palestrante e autor de vários livros. Tem larga experiência na área de 
Educação, com ênfase na formação de professores, formadores e lideranças, dedicando-se à 
abordagem de temas como processos de ensino-aprendizagem, aprendizagem lúdica, educação 
cooperativa, jogos e dinâmicas na educação, criatividade, redes de aprendizagem, motivação e 
trabalho em equipe, tecnologias na educação, ensino híbrido e a distância. 
 
Investimento: 

mailto:cursos@maxcriar.com.br
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COELHO NETO, MA, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

Roselene Sousa Lopes 
Setor de Compras

SC2022.02/CLHO.0305
Contratação de Palestrante

I - IDENTIFICAÇÃO

Espécie:
Compras ou Serviços

Formato:
Grupos de itens

Data da Solicitação:
25/02/2022

Valor Global R$:
3.500,00

II - ITENS DA SOLICITAÇÃO

Contratação de Palestrante

Item NCM Descrição Qtd. Unidade

Valor
Unitário

R$
Valor

Total R$

1 Não
informado

Contratação de Palestrante, para realização da Palestra "A ESCOLA
QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS", na Semana da Webjornada
Pedagógica, com o tema: "RETORNO DA EDUCAÇÃO - AVANÇOS E

DESAFIOS", onde o público-alvo será a equipe formada pelos
educadores da SEMED.

1 UNIDADE 3.500,00 3.500,00

Total R$ 3.500,00

III - PROCESSOS VINCULADOS

Processo Assunto Data Abertura

PR2022.02/CLHO-03989 Contratação de palestrante 15/02/2022

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
1

Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-23027

Nome: SC2022_02_CLHO_0305.pdf, pág. 1 de 1
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Informações gerais

Despacho
Segue em anexo Dotação Orçamentária.

0801 Sec. Municipal de Educação Semed

12 361 0145 2.319 Manutenção do QSE.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1550000000 Transferência do Salário-Educação

 

0901 FUNDEB

12 361 0150 2.015 Manut. de Unidades Escolares do Ens.

Fundamental- FUNDEB-30%

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

 

1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% 

Gleybson Amorim Marques
Contador

Assinado eletronicamente por
Gleybson Amorim Marques
Em 25/02/2022 às 11:55
Código de validação: b77e2b6c-f095-42c4-b272-288690965ffb

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-23031

Data de abertura:
25/02/2022 11:55:45

Data de transação:
25/02/2022 11:55:45

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Gleybson Amorim Marques

Setor do emitente:
Contadoria Geral

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
07/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
26/02/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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GLEYBSON AMORIM 

MARQUES:04605119396 

Assinado de forma digital por 

GLEYBSON AMORIM 

MARQUES:04605119396 

Dados: 2022.02.25 11:55:06 -03'00' 
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SETOR DE CONTABILIDADE 
 
 
 
 
 

 

DESPACHO 

 
 
Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do 

referido processo, conforme rubrica a seguir: 

 

0801 Sec. Municipal de Educação Semed 

12 361 0145 2.319 Manutenção do QSE. 

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1550000000 Transferência do Salário-Educação 

 

0901 FUNDEB 

12 361 0150 2.015 Manut. de Unidades Escolares do Ens. 
Fundamental- FUNDEB-30% 

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% 

 

Encaminhe os autos à secretaria demandante para realização dos atos 

necessários para a contratação. 

 
 

Coelho Neto-MA, 25 de fevereiro de 2022. 
 

 
 

Setor de Contabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

PC GETULIO VARGAS S/N CENTRO, COELHO NETO –MA CNPJ: 05.281.738/0001-98, CEP 65620-000 



Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-23031

Data de abertura:
25/02/2022 11:55:45

Data de transação:
28/02/2022 06:49:28

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Gleybson Amorim Marques

Setor do emitente:
Contadoria Geral

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
07/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
26/02/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Após análise dos autos, considerado a juntada de documentação pertinente, encaminho o presente processo para
prosseguimento e juntada do documento de identidade do(s) sócio(s).

Fernanda Pereira de Sousa
Controladora Geral do Município
Port. 428/21

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 03/03/2022 às 14:16
Código de validação: dbbb209b-4425-44ca-9c5d-f53d49f16b09
Token: EOL6O05A

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-23032

Data de abertura:
03/03/2022 14:16:49

Data de transação:
03/03/2022 14:16:49

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Antônio Francisco Lopes

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Educação

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
17/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
17/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Segue documerntos dos sócios, solicitados pela controladoria.

Antônio Francisco Lopes
Secretário Municipal de Educação
390/2021

Assinado eletronicamente por
Antônio Francisco Lopes
Em 03/03/2022 às 19:17
Código de validação: 0e49b7c3-db4e-4722-add3-b1ce42a7b21f
Token: ARTMIUK2

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-06050

Data de abertura:
03/03/2022 19:17:43

Data de transação:
03/03/2022 19:17:43

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Antônio Francisco Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do responsável:
Antônio Francisco Lopes

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Educação

Prazo:
2 Dias (Úteis)

Prazo final:
07/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
04/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Anexo do protocolo PT2022.03/CLHO-06050

Nome: CNH Max Haetinger, pág. 1 de 1
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Anexo do protocolo PT2022.03/CLHO-06050

Nome: identidade daniela, pág. 1 de 1
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Informações gerais

Despacho
Segue Justificativa da contratação

Antônio Francisco Lopes
Secretário Municipal de Educação
390/2021

Assinado eletronicamente por
Antônio Francisco Lopes
Em 03/03/2022 às 19:20
Código de validação: d73dd70e-0f50-4aba-91bb-83292026e30e
Token: WT7TIGLH

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-06051

Data de abertura:
03/03/2022 19:20:15

Data de transação:
03/03/2022 19:20:15

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Antônio Francisco Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do responsável:
Antônio Francisco Lopes

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Educação

Prazo:
2 Dias (Úteis)

Prazo final:
07/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
04/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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ANTONIO 
FRANCISCO 

Assinado de forma digital 

por ANTONIO FRANCISCO 

LOPES:76014690344 

LOPES:76014690344 Dados: 2022.03.03 
19:05:55 -03'00' 

PR2022.02/CLHO-03989 - Pág 40 

Anexo do protocolo PT2022.03/CLHO-06051 
Nome: Justificativa palestra, pág. 1 de 1 

 

 
 

SECRETARIA MUNCIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

 
 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação, através do secretário, o Sr. Antônio Francisco 

Lopes, vem justificar o presente processo administrativo para Contratação de palestrante para ministrar 

a palestra “ESCOLA QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS”, na semana da Webjornada 

Pedagógica, com o tema: RETORNO DA EDUCAÇÃO - AVANÇOS E DESAFIOS, para equipe de 

Professores, Gestores Coordenadores e Supervisores da SEMED, com o intuito de atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA. A Jornada Pedagógica é um 

evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA, onde será realizado uma 

palestra online para aprimoramento dos profissionais da rede, dessa forma, faz-se necessário a 

contratação de palestrante para ministrar a palestra “Escola que Encanta e Transforma Vidas”, na 

semana da Webjornada Pedagógica, com o tema: Retorno da Educação, Avanços e Desafios, para equipe 

de Professores, Gestores Coordenadores e Supervisores da SEMED. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no art. 25, inciso II 

da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, conforme diploma legal abaixo citado: 
 

 
especial: 

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

 

“II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 

para serviços de publicidade e divulgação;” 

 

O presente processo administrativo tem por objetivo suprir as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação, com fulcro no art. 25, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, em obediência ao princípio 

da continuidade do serviço público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tomando o 

caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo. 

 

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com INSTITUTO CRIAR 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.747.083/0001-09, no valor total de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), levando-se em consideração a proposta ofertada, conforme documentos acostados aos 

autos deste processo. 

 

Coelho Neto - MA, 03 de março de 2022. 
 

 

 

 
 

Antônio Francisco Lopes 
Secretária Municipal de Educação 



Informações gerais

Despacho
Segue Termo de Referência

Antônio Francisco Lopes
Secretário Municipal de Educação
390/2021

Assinado eletronicamente por
Antônio Francisco Lopes
Em 04/03/2022 às 09:01
Código de validação: 04355fb5-f713-4d65-8e6d-83ada8e28d1e
Token: M7KE1XQM

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-21700

Data de abertura:
04/03/2022 09:01:58

Data de transação:
04/03/2022 09:01:58

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Antônio Francisco Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do responsável:
Antônio Francisco Lopes

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Educação

Prazo:
2 Dias (Úteis)

Prazo final:
08/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
07/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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  TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. OBJETO: 

 

Contratação de palestrante para ministrar a palestra “ESCOLA QUE ENCANTA E TRANSFORMA 

VIDAS”, na semana da Webjornada Pedagógica, com o tema: RETORNO DA EDUCAÇÃO - AVANÇOS 

E DESAFIOS, para equipe de Professores, Gestores Coordenadores e Supervisores da SEMED, com o 

intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA. 

 

2. LEGISLAÇÃO: 

 

2.2. A contratação dos serviços especificados no artigo anterior obedecerá ao disposto na Lei nº. 8.666/93 

e suas atualizações. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

 
Item 

 
Descrição dos Serviços 

 
Und 

 
Qtd 

 

Valor unit 

 

Valor toral 

 

1 

Contratação de palestrante para ministrar a palestra “ESCOLA 

QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS”, na semana da 

Webjornada   Pedagógica,   com   o   tema:   RETORNO   DA 

EDUCAÇÃO - AVANÇOS E DESAFIOS, para equipe de 

Professores, Gestores Coordenadores e Supervisores da SEMED 

 

Serviço 

 

1 

 

3.500,00 

 

3.500,00 

 

Valor total 
 

R$ 3.500,00 

 

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

A Jornada Pedagógica é um evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA, 

onde será realizado uma palestra online para aprimoramento dos profissionais da rede, dessa forma, faz-se 

necessário a contratação de palestrante para ministrar a palestra “ESCOLA QUE ENCANTA E 

TRANSFORMA VIDAS”, na semana da Webjornada Pedagógica, com o tema: RETORNO DA 

EDUCAÇÃO, AVANÇOS E DESAFIOS, para equipe de Professores, Gestores Coordenadores e 

Supervisores da SEMED. 

 

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

 

5.1 - Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para prestação dos 

Serviços, a Contratada se obriga a: 

a) Prestar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento da 

respectiva Autorização de Serviços expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 

estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 

qualidade e preços; 

b) Substituir os Serviços reprovados, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da respectiva Notificação; 

c) Substituir os Serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar 

o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação do vício e às 

suas expensas, a critério da CONTRATANTE; 

d) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato; 

e) Identificar seu pessoal nos atendimentos da prestação dos Serviços; 
f) Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus 

endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles; 
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g) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, 

endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

h) Responsabilizar-se pela qualidade dos Serviços prestados, sob pena de responder pelos danos causados 

à Administração ou a terceiros; 

i) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução 

desteContrato, como única e exclusiva empregadora; 

j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 

quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 

k) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos Serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

l) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 

6.1 – O Município de Coelho Neto, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Educação obriga-se a: 

a) emitir as respectivas Autorizações de Serviços; 

b) acompanhar e fiscalizar os Serviços; 
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação dos Serviços, podendo recusar 

aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas; 

d) notificar a CONTRATADA para a substituição de Serviços reprovados no recebimento provisório; 
e) notificar a CONTRATADA para a substituição de Serviços que apresentarem vícios redibitórios após a 

assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo; 

f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as 

normas administrativas e financeiras em vigor; 

g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos Serviços; 
h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA; 

i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

 

7. DO PAGAMENTO: 
 

7.1. O pagamento será efetuado, referente aos Serviços executados, após a comprovação de que a empresa 

contratada está em dia com as obrigações de regularidade em relação à certidões negativas de débitos 

relativos aos tributos federais, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativas de débitos 

trabalhistas, prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto 

aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada, prova de 

regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, 

emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada, sob pena da não efetivação do 

pagamento. 

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, em 

especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das 

sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular, 

em desconformidade com item 7.1. 

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de Serviços. 

 

8. DAS PENALIDADES ADMNISTRATIVA 
 

8.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma 

estabelecida a seguir: 
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8.1.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, objeto desta 

contratação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo. 

8.1.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 8.1.1.  

 

8.2. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Coelho Neto ou, quando for o caso, 

cobradas judicialmente. 

 

8.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Coelho Neto poderá aplicar as 

seguintes sanções: 

 

8.3.1. Advertência; 
8.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 8.1.2, no percentual de 10% (dez 

por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas; 

8.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração 

por período não superior a 2 (dois) anos; e 

8.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
8.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 8.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades 

dos itens 8.3.2 e 8.3.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso 

na entrega do objeto contratado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, 

expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
8.5. As sanções previstas nos itens 8.3.1, 8.3.3 e 8.3.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 8.3.2, 

facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

9. DA RESCISÃO 

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei 

federal 8.666/93. 

15.1 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

15.2 - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 

decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções 

previstas neste instrumento. 

 

 

Coelho Neto/MA, 03 de março de 2022. 
 

 

 

ANTONIO 

FRANCISCO 

LOPES:760146903 

44 

Assinado de forma digital 

por ANTONIO FRANCISCO 

LOPES:76014690344 

Dados: 2022.03.03 

19:06:30 -03'00' 

Antônio Francisco Lopes 

Secretário Municipal de educação 



Informações gerais

Despacho
 

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

  

Em obediência ao que dispõe o Caput do Artigo 38 da Lei Federal 8.666/93 e alterações AUTORIZO Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de realizar a
contratação.

 

DECLARO para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que as despesas especificadas no Processo possuem adequação
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

 

APROVO o termo de referência em anexo, e encaminho minuta para emissão de parecer jurídico.

 

SOLICITO ainda que sejam obedecidos os dispositivos com base na Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e todas as outras normas
inerentes ao pleno cumprimento da legislação vigente.

Antônio Francisco Lopes
Secretário Municipal de Educação
390/2021

Assinado eletronicamente por
Antônio Francisco Lopes
Em 04/03/2022 às 09:09
Código de validação: 2c54a1b0-a740-4155-8997-607803f65fa6
Token: HSX6HWXH

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-21702

Data de abertura:
04/03/2022 09:09:49

Data de transação:
04/03/2022 09:09:49

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Antônio Francisco Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do responsável:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do responsável:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Prazo:
11 Dias (Corridos)

Prazo final:
15/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
14/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Alta

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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CONTRATO Nº ____/2022 

INEXIGIBILIDADE Nº ______/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2022 

 

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COELHO 

NETO-MA, ATRAVÉS DA ............... E A EMPRESA 

............................................... 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COELHO NETO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE _____________, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº _________________, 

situada na _______. 

 

REPRESENTANTE: Secretário(a) Municipal de ____________, Senhor(a) __________, CPF nº 

____________. 

 

CONTRATADA: ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, 

situada na ____________________________. 

 

REPRESENTANTE: Senhor(a) _____________, CPF nº ______________. 

 

Acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as disposições expressas nas Cláusulas 

seguintes: 

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO: 

 

3.1. O presente contrato tem por objeto a _______________________________________. 

 

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

 

2.1. Este contrato tem como amparo legal o procedimento de INEXIBILIDADE Nº ______/2021 

e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 

legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato. 

 

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL: 

 

3.1. Pela execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global 

de R$ ......................... (.................), conforme tabela abaixo. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 - - - 

 

 

- 

 

 

- 

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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4.1. As despesas decorrentes da presente Contratação correrão, conforme classificada abaixo: 

________________________________ 

________________________________ 

 

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA: 

 

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de __ (____) _____ consecutivos, iniciando-se na 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com as conveniências do Município e 

de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações. 

 

Cláusula Sexta – DO PAGAMENTO: 

 

6.1. O pagamento será efetuado, referente aos Serviços executados, após a comprovação de que a 

empresa contratada está em dia com as obrigações de regularidade em relação à certidões negativas 

de débitos relativos aos tributos federais, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativas 

de débitos trabalhistas, prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão 

Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde 

a empresa for sediada, prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão 

Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a 

empresa for sediada, sob pena da não efetivação do pagamento. 

6.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 

em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

6.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação 

irregular, em desconformidade com item 6.1. 

6.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de Serviços. 

 

Cláusula Sétima – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
 

7.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas 

justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento. 

 

Cláusula Oitava – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

8.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização 

dos serviços executados, conforme segue: 

8.1.1. Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista o cumprimento de prazos 

exigidos pelos órgãos de controle pelas leis regulamentares; 

8.1.2. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência 

simultânea para a autoridade superior; 

8.1.3. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA; 

8.1.4. Determinação de providências para o cumprimento das obrigações; 

8.1.5. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização. 

 

Cláusula Nona – DO REAJUSTE DO PREÇO  
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9.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto se prorrogado e ultrapassar 12 

(meses) meses e for de interesse entre as partes, sendo portanto, passível de ser reajustado no 

momento da renovação deste 

 

9.2. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à 

revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com 

consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no 

presente instrumento; 

 

Cláusula Décima – DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS: 

 

10.1. O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, após verificação da sua 

perfeita execução, onde será atestado o cumprimento da obrigação assumida. 

 

Cláusula Décima Primeira – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

 

11.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas 

e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

 

11.2. Constituem obrigações da Contratante: 

 

11.2.1. Efetuar o pagamento ajustado; e 

11.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, comunicando possíveis irregularidades 

ao setor competente; 

11.2.3. Fiscalizar a qualidade dos serviços a serem executados, inclusive quanto ao cumprimento 

das leis que regem o objeto deste contrato; 

11.2.4. Designar um servidor responsável pela fiscalização/execução do contrato devendo ser 

lotado no Setor responsável; 

11.2.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos 

dentro das normas do contrato; 

11.2.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, poderá descontar dos pagamentos que 

efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das 

parcelas retidas nos prazos legais. 

 

11.3. Constituem obrigações da Contratada: 

 

11.3.1. Apresentar a fatura/medição dos serviços executados na forma ajustada; 

11.3.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente contrato; 

11.3.3. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente 

aos serviços executados; 

11.3.4. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 

pela Contratante; 

11.3.5. Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente contrato com os mais 

elevados padrões de competência, integridade profissional e ética;  

11.3.6. Considerar as decisões ou sugestões do Prefeito sempre que as mesmas contribuírem de 

maneira significativa na qualificação dos trabalhos e agilidade dos mesmos;  

11.3.7. Fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada;  
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11.3.8. Disponibilizar dados, fotos, relatórios ou qualquer outro tipo de informação a terceiros 

somente com autorização do Prefeito;  

11.3.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou 

orientações se obriga a atender prontamente;  

11.3.10. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do 

contrato a ser firmado;  

11.3.11. Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem 

prévia e expressa autorização da contratante; 

11.3.12. O CONTRATADO desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª com todo zelo, 

diligência, honestidade e impessoalidade, observada a legislação vigente, resguardando os 

interesses da CONTRATANTE; 

11.3.13. A Contratada colocará a disposição da Contratante, profissionais qualificados para 

executarem os serviços, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima 

Quinta; 

11.3.14. Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimônio da 

CONTRATANTE, em razão de ação ou omissão de prepostos da CONTRATADA, ou de quem 

em seu nome agir; 

11.3.15. Não transferir a outrem, em parte, o presente Contrato, sem prévia e expressa anuência 

da CONTRATANTE; 

11.3.16. Refazer, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificação por 

parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatório à repartição ou ao interesse do serviço 

público; 

11.3.17. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos 

serviços executados, competindo-lhe também, a dos serviços que não aceitos pela fiscalização da 

Contratante deverão ser refeitos. 

 

Cláusula Décima Segunda – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 

 

12.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de 

protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos. 

 

Cláusula Décima Terceira – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

 

13.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, 

independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, 

inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da referida 

lei; 

13.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa; 

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

Cláusula Décima Quarta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

 

14.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o 

descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente 

estabelecidas. 
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14.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na 

forma estabelecida a seguir: 

 

14.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, 

objeto desta contratação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo. 

14.2.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 14.2.1. 

 

14.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Coelho Neto ou, quando for 

o caso, cobradas judicialmente. 

 

14.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Coelho Neto poderá 

aplicar as seguintes sanções: 

 

14.4.1. Advertência; 

14.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 14.2.2, no percentual de 

10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as 

condições pactuadas; 

14.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 

14.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

14.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 14.4.1, não prejudica a incidência cumulativa das 

penalidades dos itens 14.4.2 e 14.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso 

de reincidência de atraso na entrega do objeto contratado ou caso haja cumulação de 

inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do 

interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

14.5. As sanções previstas nos itens 14.4.1, 14.4.3 e 14.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente 

com item 14.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

Cláusula Décima Quinta – DOS CASOS OMISSOS: 

 

15.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos 

princípios gerais de direito. 

 

Cláusula Décima Sexta – PUBLICAÇÃO 

 

16.1. Será publicado na imprensa oficial, o resumo deste contrato, nos termos do artigo 61, 

Parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Sétima – DO FORO: 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Coelho Neto, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso 

em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos.  
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Coelho Neto - MA, __ de ______ de 2022. 

 

 

_______________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
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Prezada, segue processo com o Parecer Jurídico solicitado, devidamente assinado.
 

Raymonyce Dos Reis Coelho
Procuradora Geral Do Municipio

Assinado eletronicamente por
Raymonyce Dos Reis Coelho
Em 04/03/2022 às 13:00
Código de validação: 87495a00-c4bd-4212-9d85-9247e385e7bb
Token: P2BAR8UR

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-05610

Data de abertura:
04/03/2022 13:00:00

Data de transação:
04/03/2022 13:00:00

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do emitente:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
14/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
14/03/2022 23:59:59

Prioridade:
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Prefeitura Municipal de Coelho Neto
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Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
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PARECER JURÍDICO 

 
PROC Nº PR2022.02/CLHO-03989 

PARECER JURÍDICO Nº 0049/2022 

SOLICITANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ASSUNTO: ANALISE DE POSSIBILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

RELATÓRIO: 

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Coelho 

Neto para análise de regularidade na contratação de empresa especializada para ministrar palestra. 

 
Este é o breve relatório. 

 
PRELIMINAR DE OPINIÃO 

 
Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a condução 

da análise técnico jurídica é vinculada à atividade prevista legalmente da função da advocacia, em 

especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da 

OAB. Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser observada a isenção do 

profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este entendimento 

pela liberdade administrativa do responsável, gestor, já que este poderá́ ou não seguir a opinião 

técnica segundo sua conveniência e finalidade. 

 
Reitera-se a liberdade de opinião do profissional, conforme os entendimentos 

jurisprudenciais que seguem, assim como a desvinculação do profissional à opinião, cabendo ao 

gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência. O presente parecer, por essência, é um 

instrumento de opinião não passível de vinculação à decisão da administração pública, assim entende 

a jurisprudência: 

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. 

AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE 

PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER 

TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA 

DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do 

parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se 

vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera 

pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, 

a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à 

consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato 
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de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submete-̂ lo a novo 

parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigacã̧  o de decidir à luz de parecer 

vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente 

opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos da 

conclusão do parecer ou, então, não decidir. II. No caso de que cuidam os 

autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua 

aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, 

nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa 

eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua 

fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva 

a  responsabilizacã̧  o  do  parecerista  à  luz  de  uma  alargada  relacã̧  o  de 

causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado 

dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida 

às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não 

cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer 

de natureza meramente opinativa. Mandado de seguranc deferido. 

(STF - MS: 24631 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de 

Julgamento: 09/08/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-018 

DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP- 

00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250) 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. 

SUPOSTO CRIME EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 89, 

CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL. CABIMENTO. INEXISTENCIA D EINDICAÇÃO DO 

DOLO NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER 

CONCEDIDA. 1. Não se pode deixar de considerar que sendo o ato do 

parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica não se constitui como 

ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de 

fundamentação de um ato administrativo posteriormente praticado. 2. 

Precedente: STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. 

Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008. Neste julgamento, o Relator, Ministro 

JOAQUIM BARBOSA, apresentou o entendimento de que a 

responsabilização do advogado parecerista somente pode ocorrer quando a 

lei estabelece efetivo compartilhamento do poder administrativo de decisão. 

3. Discussão que ganha maior relevo no âmbito do Direito Penal. O tipo 

penal se dirige, em princípio, ao administrador: dispensar, indevidamente a 

licitação ou declará-la inexigível fora dos casos legais (art. 89, caput da Lei 

8.666/93). Cabe verificar de que modo a conduta imputada ao advogado 
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teve  relevo  para a  concretizacã̧  o  desse  ato  de  dispensa  de  licitacã̧  o,  e,  na 

situação apresentada, o se verifica é a emissão de um parecer sem qualquer 

fundamentacã̧ o. 4. O advogado simplesmente não disse nada; ele fez uma 

apreciação da questão e invocou o art. 24, inciso IV, para afirmar que a 

situacã̧ o de emergencia estaria contemplada por ele. Contudo, essa 

referencia que ele fez foi uma observação em tese, como se estivesse 

transferindo para o administrador a responsabilidade no sentido de praticar 

ou não aquele ato. 5. Para que se sustente a possibilidade de 

responsabilização penal do advogado subscritor do parecer, outros 

elementos devem ser apresentados na peca̧ acusatória, o que na situação não 

ocorreu. Não há nenhuma indicação na denúncia de que o advogado estava 

em conluio com o Prefeito, e que haveria o dolo do causídico, ao emitir o 

parecer, direcionado à prática de um ilícito penal. Ou seja, não foi 

apresentado qualquer indício de alianc com o agente político para prática 

de atos de corrupcã̧ o. 6. Ordem concedida. 

(TRF-5 - HC: 71466220134050000, Relator: Desembargador Federal 

Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 15/08/2013, Primeira Turma, Data 

de Publicacã̧ o: 22/08/2013) 

 
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Parecer emitido pelo Procurador Geral do Município de Petrópolis 

opinando pela celebração de convênio entre o Município de Petrópolis e 

OCIPS. Órgão ministerial que sustenta a ocorrencia de dispensa indevida de 

licitac ̧ão sob o simulacro de conven̂  io. Decisa ̃o de recebimento da petica̧  ̃o 

inicial. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, tendo em 

vista a teoria da assercã ̧ o. Peticã̧ o inicial que satisfaz os requisitos previstos 

no art. 282 do CPC, a afastar a preliminar de inépcia da exordial. Afastadas 

as prejudiciais de prescrição da ação e da pretensão de ressarcimento ao 

Erário. Responsabilidade do advogado público. Inexistência na hipótese. 

Parecer que possui natureza de ato enunciativo, e, portanto, incapaz de gerar 

direitos e obrigações. Ausência de fortes indícios acerca da existencia de 

dolo ou culpa grave que apontem para a prática de ato ímprobo por parte 

do agravante. Recurso provido. 

(TJ-RJ - AI: 00183666320158190000 RJ 0018366-63.2015.8.19.0000, 

Relator: DES. WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de 

Julgamento: 01/07/2015, DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicacã̧ o: 03/07/2015 17:15) 

 

O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos realizados no procedimento 

interno de apuracã̧ o da presente licitação para devida análise quanto aos eventos ocorridos. Assim, 
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excluindo-se  os  elementos  técnicos  e econom̂   icos que  embasaram o  procedimento,  é  realizada  a 

presente análise sobre os elementos ou requisitos estritamente jurídicos dos autos. 

 
Neste sentido cabe a ressalva técnica que ao gestor público é livre a condução da 

Administração Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de rege cia, em especial, 

os Princípios Constitucionais do Direito Administrativo. Sem desclassificar a presente pec como 

opinião técnica quanto à regularidade legal do procedimento, desvinculadas das finalidades que os 

justificam e tendo por base o próprio procedimento, incluso as declarações, autorizações, 

determinações e demais atos nele presentes. Cabendo ao gestor proceder aos demais atos conforme 

sua conveniência. 

 

 
PARECER: 

 
É notório que a realização de Licitação é regra e a não-licitação é exceção, sendo que as 

exceções são os casos previstos na Lei nº8.666/93 de Dispensa e de Inexigibilidade. 

 
Pretende-se a contratação direta, com inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 

25, inciso II, c/c art. 13, III e V da lei 8.666/93, senão vejamos: 

 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial: 

(...) 

II – para contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 

Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 

e divulgação; (grifos nossos). 

(...) 

§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 

conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 

anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 

equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 

permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

 
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: 

(...) 

VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
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Para fins de instrução da inexigibilidade, o parágrafo único do art. 26 da Lei Federal 

Licitatória prevê, ainda, que o referido processo seja informado com os seguintes elementos, verbis:  

 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 

parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 

(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 

oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

Parágrafo único: O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 

dispensa, quando for o caso; 

II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III – justificativa de preço; 

 
Assim, com base nos preceitos ora transcritos, observa-se que para contratar um serviço 

técnico profissional especializado mediante inexigibilidade de licitação, a Administração Pública deve 

comprovar, cumulativamente, determinados requisitos, quais sejam, a singularidade da natureza do 

serviço e a notória especialização do profissional a ser contratado, que servirão de base para 

configurar o terceiro requisito, a inviabilidade de competição. 

 
Assim, a contratação de profissional com notória especialização, além de constituir um 

dos requisitos para a contratação por inexigibilidade, é condição para que o serviço seja prestado 

adequadamente, com qualidade e se obtenha os resultados almejados. 

 
Impende esclarecer que serviço singular é aquele considerado pessoal ou personalíssimo 

da pessoa que o executa, dotado de matriz característica do executor, sendo inimitável. Trata-se de 

um trabalho irrepetível, artesanal dentro da sua essencial intelectualidade, de fatura incomum e 

restrito às idéias que perpassem na mente daquele que executa no exato momento e dentro da 

circunstância particular da execução. (Ivan Barbosa Rigolin, Gina Copola) 

 
Reitere-se, ainda, que serviço singular não se trata de trabalho produzido em massa, 

rotineiro, mercantil e capaz de ser comercializado, buscando como critério para atender ao interesse 

público, o menor preço em processo licitatório. Na seara do Direito Público, especialmente Direito 

Tributário, como no presente caso, as causas judiciais são melindrosas e altamente complexas, motivo 

de inafastável singularidade em sua execução. 
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Dos preceitos ora transcritos, infere-se que a contratação direta requer a ocorrência de 

alguns requisitos legais, quais sejam: o enquadramento do serviço no rol elencado no art. 13 da Lei 

nº 8.666/93 e a demonstração da natureza singular do objeto contratual e da notória especialização 

do profissional ou empresa que prestará o serviço. 

 
Cumpre esclarecer que, ainda que o serviço seja considerado singular e o prestador do 

serviço possua notória especialização, faz-se necessária a justificativa do preço contratado, tendo em 

vista a exigência do art. 26, III, da Lei no 8.666/93, que estabelece que o processo de inexigibilidade 

de licitação será instruído com a justificativa do preço. 

 
Diante do exposto, há viabilidade da contratação direta de palestrantes com fulcro no 

art. 25, inc. II c/c o art. 13, VI, da Lei no 8.666/93, desde que comprovados os requisitos acima 

mencionados. 

 
Com relação à minuta do contrato administrativo, verifica-se que nela estão presentes 

todos os elementos legais necessários, exigidos no artigo 55, da Lei nº 8.666/93. 

 
É o parecer, salvo melhor juízo. 

 
Coelho Neto (MA), 04 de março de 2022. 
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Informações gerais

Despacho
PARECER CGM Nº 048/2022

EMENTA: PR2022.02/CLHO-03989 – ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE
PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA NA SEMANA DA
WEBJORNADA PEDAGÓGICA. INTERESSADO: SEMED. MODALIDADE:
INEXIGIBILIDADE. ANÁLISE PELA CGM DE COELHO NETO-MA.

 

 

I – RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.02/CLHO-03989, interessado: SEMED cujo
objeto é contratação de palestrante para ministrar a palestra (ESCOLA QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS), na
semana da Webjornada Pedagógica, com o tema: RETORNO DA EDUCAÇÃO AVANÇOS E DESAFIOS, para equipe de
Professores, Gestores Coordenadores e Supervisores da SEMED, na modalidade INEGIXIBILIDADE.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 74. da
Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021,
especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial
das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das
subvenções e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos administrativos
praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e “realizar auditorias técnicas e
administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a
seguir.

 

II – ANÁLISE

 

O aludido processo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização, Modalidade adotada e minuta de
contrato.

 

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-05644

Data de abertura:
04/03/2022 16:01:35

Data de transação:
04/03/2022 16:01:35

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Antônio Francisco Lopes

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Educação

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
18/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
18/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal
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II.I – FORMALIZAÇÃO

 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta
Controladoria embasada nos dispositivos da Lei nº 8.666/93:

·         Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número
PR2022.02/CLHO-03989;

·         Solicitação de abertura de licitação através de MEMO2022 pela Secretaria Municipal de Educação contendo a
especificação do objeto (tema da palestra) e quantidades demandadas;

·         Proposta de preço apresentada pela Empresa Instituto Criar Ltda, CNPJ: 05.747.083/0001-09;

·         Solicitação de Compras com demonstrativo de preços;

·         Indicação do recurso próprio para a despesa (Dotação Orçamentária);

·         Termo de Referência;

·         Documentação de habilitação e regularidade da EMPRESA, contendo:

o   Capacidade técnica (através de Atestado de capacidade técnica, notas fiscais de palestras proferidas e currículo
profissional do palestrante);

o   Declaração que não empresa menor de idade e outras;

o   Contrato Social e alteração;

o   Documentos dos sócios;

o   Cartão CNPJ;

o   Certidões Negativas de Débitos no âmbito Federal, Estadual, Municipal em validade e autenticadas;

o   Certidão Negativa do FGTS em validade e autenticada;

o   Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas em validade e autenticada;

o   Notas fiscais de serviços prestados anteriormente pela empresa com demonstração do preço;

·         Justificativa da Contratação por INEXIGIBILIDADE (Art. 25, inciso II, Lei 8.666/93);

·         Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária e
financeira;

·         Minuta de Contrato;

·         Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 049/2022, no qual entende pela regularidade do procedimento e da
minuta do Contrato;

 

 

II.II – MODALIDADE ADOTADA
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A “modalidade” adotada para a presente contratação será INEXIGIBILIDADE, versando o Parecer Jurídico nº 049/2022
sobre a possibilidade legal de firmatura, estando, por tanto, devidamente respaldado na legislação em vigência.

A Lei de Licitações, em seu artigo 25, traz a possibilidade e os casos permitidos para realização da contratação através de
inexigibilidade, conforme transcrito a seguir:

 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda,
pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação; (grifo nosso)
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
§ 1   Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato. (grifo nosso)

 

Cumpre frisar ainda o que aborda o artigo 13 da lei 8.666/93:

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos
relativos a:
(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
(...)

 

Nesse diapasão, o presente procedimento licitatório, por se tratar de serviços técnicos, deve ser engendrado na
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo retro. Logo, acertada está a escolha da modalidade adotada.

Ademais, conforme pressupõe o artigo supracitado, para caracterizar a inexigibilidade, deve haver inviabilidade de
competição. Vale destacar que a licitação é a regra, ao passo que a inexigibilidade é a exceção à regra. Esta, deve estar em
evidência e cumprir na integralidade os pressupostos da norma vigente.

Por fim, após análise realizada por esta Controladoria, verificou-se que os requisitos acima expostos foram cumpridos, em
relação ao objeto da contratação.

 

 

II.III – MINUTA DE CONTRATO

           

Consoante a minuta de Contrato, previamente apreciada pela Procuradoria Geral do Munícipio que declarou a conformidade

o
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da mesma com a legislação pertinente à matéria, consideramos que a mesma está em consonância com as normas vigentes e
atende aos requisitos da contratação estabelecidos nos autos processuais.

 

 

III - CONCLUSÃO   

 

            Considerando o exposto, fundamentada ainda pela possibilidade legal explanada no Parecer Jurídico nº 0049/2022-
PGM, me manifesto pelo prosseguimento processual desde que sejam observadas as orientações emanadas no parecer
jurídico acostado aos autos.

            Assim, encaminho para as demais providências cabíveis a continuidade da contratação.

 

            É o parecer, salvo melhor juízo.

 

Coelho Neto – MA, 04 de março de 2022

 

 

Fernanda Pereira de Sousa

Controladora Geral

Portaria nº 428/2021

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 04/03/2022 às 16:01
Código de validação: 55272104-fbf f-43eb-8614-e10ba5896a0c
Token: NJJ0A626
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PARECER CGM Nº 048/2022 
 

 

EMENTA: PR2022.02/CLHO-03989 – ASSUNTO 

GERAL: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA 

MINISTRAR A PALESTRA NA SEMANA DA 

WEBJORNADA PEDAGÓGICA. INTERESSADO: 

SEMED. MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE. 

ANÁLISE PELA CGM DE COELHO NETO-MA. 
 
 

I – RELATÓRIO 

 
Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.02/CLHO-03989, 

interessado: SEMED cujo objeto é contratação de palestrante para ministrar a palestra (ESCOLA QUE 

ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS), na semana da Webjornada Pedagógica, com o tema: 

RETORNO DA EDUCAÇÃO AVANÇOS E DESAFIOS, para equipe de Professores, Gestores 

Coordenadores e Supervisores da SEMED, na modalidade INEGIXIBILIDADE. 

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que 

determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei 

Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o 

controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração 

Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e 

renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos 

administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e 

“realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta 

a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir. 

 
II – ANÁLISE 

 
 

O aludido processo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização, Modalidade adotada 

e Minuta de Contrato. 

 
II.I – FORMALIZAÇÃO 

 
 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise 

realizada por esta Controladoria embasada nos dispositivos da Lei nº 8.666/93: 

 Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o 

número PR2022.02/CLHO-03989; 
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 Solicitação de abertura de licitação através de MEMO2022 pela Secretaria Municipal de 

Educação contendo a especificação do objeto (tema da palestra) e quantidades demandadas; 

 Proposta de preço apresentada pela Empresa Instituto Criar Ltda, CNPJ: 05.747.083/0001-09; 

 Solicitação de Compras com demonstrativo de preços; 

 Indicação do recurso próprio para a despesa (Dotação Orçamentária); 

 Termo de Referência; 

 Documentação de habilitação e regularidade da EMPRESA, contendo: 

o Capacidade técnica (através de Atestado de capacidade técnica, notas fiscais de palestras 

proferidas e currículo profissional do palestrante); 

o Declaração que não empresa menor de idade e outras; 

o Contrato Social e alteração; 

o Documentos dos sócios; 

o Cartão CNPJ; 

o Certidões Negativas de Débitos no âmbito Federal, Estadual, Municipal em validade e 

autenticadas; 

o Certidão Negativa do FGTS em validade e autenticada; 

o Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas em validade e autenticada; 

o Notas fiscais de serviços prestados anteriormente pela empresa com demonstração do preço; 

 Justificativa da Contratação por INEXIGIBILIDADE (Art. 25, inciso II, Lei 8.666/93); 

 Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação 

orçamentária e financeira; 

 Minuta de Contrato; 

 Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 049/2022, no qual entende pela regularidade do 

procedimento e da minuta do Contrato; 

 

 
II.II – MODALIDADE ADOTADA 

 
 

A “modalidade” adotada para a presente contratação será INEXIGIBILIDADE, versando o Parecer 

Jurídico nº 049/2022 sobre a possibilidade legal de firmatura, estando, por tanto, devidamente respaldado na 

legislação em vigência. 

A Lei de Licitações, em seu artigo 25, traz a possibilidade e os casos permitidos para realização da 

contratação através de inexigibilidade, conforme transcrito a seguir: 

 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 



CONTROLADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO 

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. Fone: (098) 3473-1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98 

CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

Página 3 de 4 

 

 

PR2022.02/CLHO-03989 - Pág 65 

Anexo do protocolo PT2022.03/CLHO-05644 

Nome: PARECERCGM482022_PALESTRA, pág. 3 de 4 

 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 

ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; (grifo nosso) 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através 

de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública. 

§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 

conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 

estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, 

ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 

seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação 

do objeto do contrato. (grifo nosso) 

 

Cumpre frisar ainda o que aborda o artigo 13 da lei 8.666/93: 
 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: 

(...) 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

(...) 

 
Nesse diapasão, o presente procedimento licitatório, por se tratar de serviços técnicos, deve ser 

engendrado na INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo retro. Logo, acertada está a escolha 

da modalidade adotada. 

Ademais, conforme pressupõe o artigo supracitado, para caracterizar a inexigibilidade, deve haver 

inviabilidade de competição. Vale destacar que a licitação é a regra, ao passo que a inexigibilidade é a exceção 

à regra. Esta, deve estar em evidência e cumprir na integralidade os pressupostos da norma vigente. 

Por fim, após análise realizada por esta Controladoria, verificou-se que os requisitos acima expostos 

foram cumpridos, em relação ao objeto da contratação. 

 

 

II.III – MINUTA DE CONTRATO 

 
 

Consoante a minuta de Contrato, previamente apreciada pela Procuradoria Geral do Munícipio que 

declarou a conformidade da mesma com a legislação pertinente à matéria, consideramos que a mesma está em 

consonância com as normas vigentes e atende aos requisitos da contratação estabelecidos nos autos processuais. 
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III - CONCLUSÃO 

 
 

Considerando o exposto, fundamentada ainda pela possibilidade legal explanada no Parecer 

Jurídico nº 0049/2022-PGM, me manifesto pelo prosseguimento processual desde que sejam observadas as 

orientações emanadas no parecer jurídico acostado aos autos. 

Assim, encaminho para as demais providências cabíveis a continuidade da contratação. 

 
 

É o parecer, salvo melhor juízo. 
 
 

Coelho Neto – MA, 04 de março de 2022 

FERNANDA PEREIRA 

DE 

SOUSA:05588704304 

Assinado de forma digital por 

FERNANDA PEREIRA DE 

SOUSA:05588704304 

Dados: 2022.03.04 15:59:17 
-03'00' 

Fernanda Pereira de Sousa 

Controladora Geral 

Portaria nº 428/2021 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA 
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Despacho
Conforme documentos acostados (Nota Fiscal Eletrônica) aos autos do processo, pode-se comparar o preço praticado pelo prestador de serviço junto a outros entes públicos,
assim como declara o art. 26, inciso III.

Antônio Francisco Lopes
Secretário Municipal de Educação
390/2021

Assinado eletronicamente por
Antônio Francisco Lopes
Em 04/03/2022 às 16:34
Código de validação: 24daedfd-efbf-45ea-8780-5f5b7feb56f1
Token: LENRGCBJ

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-05653

Data de abertura:
04/03/2022 16:34:54

Data de transação:
04/03/2022 16:34:54

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Antônio Francisco Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do responsável:
Antônio Francisco Lopes

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Educação

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
11/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
10/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
 
                        RATIFICO a Inexigibilidade nº 002/2022-SEMED de Licitação fundamentada no art. 25, inciso II da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e
suas atualizações posteriores, nos elementos constantes do processo administrativo nº PR2022.02/CLHO-03989 em especial, parecer favorável da
Procuradoria Geral do Município de Coelho Neto - MA, para a Contratação da empresa INSTITUTO CRIAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 05.747.083/0001-09, referente a Contratação de palestrante para ministrar a palestra “ESCOLA QUE ENCANTA E TRANSFORMA
VIDAS”, na semana da Webjornada Pedagógica, com o tema: RETORNO DA EDUCAÇÃO - AVANÇOS E DESAFIOS, para equipe de
Professores, Gestores Coordenadores e Supervisores da SEMED, com o intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
de Coelho Neto/MA, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Antônio Francisco Lopes
Secretário Municipal de Educação
390/2021

Assinado eletronicamente por
Antônio Francisco Lopes
Em 04/03/2022 às 16:39
Código de validação: 21886d2c-d229-4252-90ea-95e7b70e79f9
Token: PUIPCRLQ

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-05654

Data de abertura:
04/03/2022 16:39:57

Data de transação:
04/03/2022 16:39:57

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Antônio Francisco Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do responsável:
Antônio Francisco Lopes

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Educação

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
11/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
10/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Segue publicação da Ratificação

Antônio Francisco Lopes
Secretário Municipal de Educação
390/2021

Assinado eletronicamente por
Antônio Francisco Lopes
Em 09/03/2022 às 15:56
Código de validação: 26e7cdbb-2209-4ac1-b91b-67123d539bf9
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Protocolo:
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Data de transação:
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Situação:
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Contratação de palestrante

Nome do emitente:
Antônio Francisco Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do responsável:
Antônio Francisco Lopes

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Educação

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
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Prazo prudencial:
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Prioridade:
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_____________________________________________
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E
FINANÇAS
Orgão gerenciador

_____________________________________________
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO
EM SOFTWARE LTDA
Fornecedor Registrado
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO

        RATIFICO a Inexigibilidade nº 002/2022-SEMED
de Licitação fundamentada no art. 25, inciso II da Lei
n.º  8.666  de  21.06.93,  e  suas  atualizações
posteriores,  nos  elementos  constantes  do  processo
administrativo  nº  PR2022.02/CLHO-03989  em
especial, parecer favorável da Procuradoria Geral do
Município de Coelho Neto - MA, para a Contratação
da  empresa  INSTITUTO  CRIAR  LTDA,  inscrita  no
CNPJ  sob  o  nº  05.747.083/0001-09,  referente  a
Contratação de palestrante para ministrar a palestra
“ESCOLA QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS”,
na semana da Webjornada Pedagógica, com o tema:
RETORNO DA EDUCAÇÃO - AVANÇOS E DESAFIOS,
para equipe de Professores, Gestores Coordenadores
e Supervisores da SEMED, com o intuito de atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
de Coelho Neto/MA, no valor de R$ 3.500,00 (três mil
e quinhentos reais). 

Coelho Neto (MA), 04 de março de 2022.

____________________________________________
Antônio Francisco Lopes 
Secretário Municipal de Educação
 

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6
f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

Sec. Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo  o  resultado  da  licitação  na  modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, do tipo menor
preço  por  item,  objetivando  a  Contratação  de
Empresa para Locação de Software para Gestão de
Recursos  Humanos  e  Folha  de  Pagamento  para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Planejamento,  Administração  e  Finanças  do
Município de Coelho Neto – MA, por meio de registro

de  preços,  homologado  para  empresa  a  seguir:
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM
SOFTWARE  LTDA,  CNPJ  Nº  12.378.206/0001-39,
pelo  valor  de  R$  29.400,00 (Vinte  e  Nove Mil  e
Quatrocentos Reais).  Data da Homologação:  04 de
março de 2022. Comunico assim o resultado final do
procedimento, levando em conta o interesse público e
administrativo. Domingos Dias da Silva - Secretário
Municipal  de  Administração,  Planejamento  e
Finanças.  Coelho  Neto  -  MA,  PUBLIQUE-SE.
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